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Jornada para a nuvem: 
mesmo destino, 
diferentes rotas!

Não há dúvida, a 

jornada para a nuvem é 

um caminho sem volta

Foi a respeito disso que eu 
e alguns executivos do 
setor discutimos em um 

painel, durante um evento de 
tecnologia, em São Paulo. Com 
o tema “A Caminho da Nuvem: 
Ampliando oportunidades 
para atender demandas impre-
visíveis e volumes explosivos 
de dados”, esse é um assunto 
que pode render incontáveis 
horas de conversa.

A tecnologia vem mudando 
a forma de fazer negócio, 
agregando valor e impactando 
diretamente as receitas das 
empresas. Nesse caminho, o 
cloud tem sido um importante 
aliado.  

Para se ter noção do tamanho 
desse mercado, foi comentado 
durante o evento que o con-
sumo de nuvem vai crescer 
60 vezes em cinco anos no 
mundo. E este não é nenhum 
número absurdo, é resultado 
da disseminação e evolução 
dos serviços em nuvem.

No entanto, há ainda uma 
grande parte de tomadores 
de decisão que têm receio em 
migrar seus sistemas. Apesar 
do cloud passar por um pro-
cesso de popularização, alguns 
empreendedores ainda enxer-
gam essa tecnologia de forma 
nebulosa, seja em relação à 
segurança, investimento ou 
mesmo por não conhecerem 
completamente seu funcio-
namento. 

Também por conta desse 
cenário, a posição de Cloud 
Service Management - CSM 
vem ganhando espaço, seja 
auxiliando empresas a saírem 
dessa fase receosa ou mesmo 
aqueles que estão no outro 
extremo dessa linha e já não 
conseguem, sozinhos, geren-
ciar seus sistemas em nuvem, 
principalmente aqueles em 
cloud pública. 

Com a função de ajudar o 

cliente a encontrar os serviços 
em cloud que se encaixam em 
suas demandas, eles têm uma 
posição de confi ança nas em-
presas, sendo corresponsáveis 
pela gerência dessa jornada. 
Não à toa, o CSM represen-
tará 40% do crescimento das 
nuvens públicas em dez anos.

Assim como existe uma 
fatia de executivos receosos 
com o uso do cloud, há, na 
outra ponta, uma enorme 
pressão em cima dos CIOs 
para levarem tudo para a nu-
vem. Entretanto, antes dessa 
tomada de decisão e para, de 
fato, obter as vantagens que 
essa tecnologia proporciona, 
é preciso entender o que faz 
sentido, qual aplicação, para 
qual nuvem, qual tecnologia 
e qual será o custo-benefício.

Com isso, também podemos 
concluir que diferentemente 
do que alguns executivos prin-
cipalmente nas micro e peque-
nas empresas, podem pensar, 
essa tecnologia não é apenas 
para grandes companhias. A 
jornada para a nuvem é uma 
viagem que todas deverão fa-
zer, o que será diferente serão 
os caminhos percorridos, ou 
seja, as soluções e formatos 
que cada uma utilizará.

Vale lembrar que essas dife-
renciações vão muito além da 
simples divisão de caminhos 
entre as micros, pequenas, 
médias e grandes empresas. 
Tem a ver com o tipo de ne-
gócio, com quem está por trás 
daquela corporação, com as 
dores e necessidades daquele 
empreendedor. 

Na jornada para a nuvem, as 
soluções precisam se integrar, 
de maneira natural, à infra-
estrutura das companhias de 
acordo com a disponibilidade 
de investimento e outras variá-
veis, que podem personalizar e 
agregar ainda mais valor a essa 
caminhada.

 
(*) É diretor-geral da Cluster2Go e 

Locaweb Corp, unidade corporativa 
da Locaweb.

Alexandre Glikas (*)

News@TI
Entre "As + Inovadoras no Uso de TI"

@O Grupo Dimed destacou-se com o projeto OmniPharma, que 
criou uma plataforma modular para unifi car todos os canais 

de contato da Panvel com o seu consumidor: lojas físicas, portal, 
aplicativo e televendas. A plataforma permite a escolha pelo cliente 
de onde comprar e o local preferido para fazer a retirada do produto 
com bastante facilidade. Uma outra vantagem é o fato de a plataforma 
reunir e aproveitar uma única base de dados para todos esses pontos 
de contato, seja nas lojas, site, telefone ou redes sociais. Foi isso que 
permitiu a implantação, em tão pouco tempo, do “Ben”, simpático 
atendente virtual que responde desde o fi nal do ano passado instan-
taneamente a dúvidas dos seguidores do Facebook da rede, outro 
canal de vendas da empresa, iniciativa inédita de uma farmácia no 
Brasil. O robô já atende cerca de 30 mil pessoas por mês.

Treinamento com estratégias para ganhar 
fãs na rede social de vídeos

@Quer ser uma autoridade na sua área de atuação e com isso ven-
der mais e ter mais reconhecimento? Ana Tex, uma das maiores 

referências em Marketing Digital, explorou o universo dos youtubers e 
provou que é possível obter esse resultado por meio da maior plataforma 
de vídeos do mundo, o Youtube. Com base na própria experiência, Ana 
Tex quer mostrar o caminho das pedras para infl uenciadores saírem 
do anonimato e se tornarem referências em sua área de atuação. Em 
parceria com a especialista em negócios, Jeisy Rocha, a consultora 
lançou o treinamento “Mais Inscritos”, uma sequência de vídeo-aulas 
com um conteúdo completo para quem quer triunfar na plataforma. 
Para inscrições e mais informações sobre o “Mais Inscritos”, acesse: 
https://meu.marketex.com.br/mais-inscritos/?utm_source=stories-
-ana&utm_medium=stories-ana&utm_campaign=mais-inscritos

Clube de Proteção para reparos em celulares 
por R$ 0,40 ao dia

@É cada vez mais alta a demanda de seguros para celular no Brasil 
e, consequentemente, alta nos valores desse tipo de proteção. 

Em um ano, o valor total pago em mensalidades pelos usuários deste 
serviço saltou 70%, de R$ 530 milhões, em 2016, para R$ 900 milhões, 
em 2017, de acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais 
(FenSeg). Observando essa tendência, a Conserta Smart, maior rede 
de franquias de reparos para smartphones e tablets, lança a partir deste 
mês o Clube de Proteção. O valor da mensalidade depende do modelo 
do celular e tem duração de um ano. "Como já vamos executar o serviço 
para o cliente o nosso plano fi ca mais barato. Por exemplo, teremos 
planos de em média R$ 10,00 por mês", explica o CEO da empresa, 
Felipe Marchese. De acordo com ele, o custo fi ca até 40% mais barato 
que uma seguradora convencional (www.seguro-para-celular.com/).

7º edição do Campus Mobile

@O Instituto NET Claro Embratel anuncia o lançamento da 7º edição 
do Campus Mobile, programa que tem o objetivo de identifi car, 

estimular a formação de jovens talentos universitários para atuação de 
conteúdos e novos serviços de telefonia móvel, além de contribuir para 
o desenvolvimento social do Brasil. As inscrições podem ser individuais 
ou em equipe com até três membros e estão abertas até o dia 22 de 
novembro, podendo ser realizadas no https://www.institutonetclaroem-
bratel.org.br/campus-mobile/. Estão aptos a participar universitários que 
estejam matriculados em um curso de graduação de uma instituição de 
ensino superior no Brasil e jovens recém-formados (em 2017 ou 2018). 

A China atualmente pos-
sui o maior e-commerce do 
mundo, com fatia de 40% de 
todo o mercado. 7,1 bilhões 
de chineses estão conectados, 
o equivalente à soma da po-
pulação online da Índia e dos 
Estados Unidos. 

Isso não se deve apenas 
ao fato da China ser o país 
mais populoso do mundo. Os 
investimentos em tecnologia 
e as facilidades de compra no 
varejo físico e online são os 
principais fatores para este 
mercado estar se tornando o 
mais poderoso. A participação 
do consumo online no PIB 
Chinês chega a 6,9%, perdendo apenas para a Coreia do Sul, 
com 8%. Os Estados Unidos, em 5º lugar, chegam a 5,4%; e o 
Brasil, em 10º no ranking, a apenas 2,4%.

Brasil e China estão em plena fase de desenvolvimento 
e lideram o mercado em seus continentes, mas a situação 
político-econômica brasileira fez com que a China, mesmo com 
seu histórico político-econômico, alavancasse em inovação no 
comércio online.

No setor de meios de pagamento, por exemplo, enquanto 
no Brasil predominam o uso dos cartões de crédito e débito, 
além do dinheiro, na China estes praticamente não são utili-
zados, predominando o uso do mobile pay, principalmente do 
QR Code. Em 2016, o mercado de pagamentos móveis chinês 
transacionou US$ 9 trilhões, frente a US$ 112 bilhões nos EUA. 
A previsão é que entre 2020 e 2021, esse número alcance US$ 
47 trilhões na China. 

Percebendo o tamanho potencial de mercado, a China investe 
em tecnologias para aprimorar o uso dos pagamentos móveis e 
oferecer outras facilidades ao consumidor. Lá, até doações para 
transeuntes são realizadas com QR Code.

Os estacionamentos utili-
zam reconhecimento de placa 
para facilitar o uso do serviço. 
Já nos supermercados, os 
produtos são escaneados na 
prateleira para que depois 
o consumidor possa quitar 
com QR Code. Nas compras 
online, funcionários das lojas 
montam a sacola de compras 
para que sejam entregues na 
casa do consumidor em até 30 
minutos. A expectativa é que 
em 2020 o uso do dinheiro 
físico seja extinto em algumas 
cidades chinesas.

Aqui no Brasil, o movimento 
de QR Codes já começa a ter 

mais força. No mês passado, a Cielo lançou a solução QR Code 
™ Pay que traz a mesma facilidade de tirar uma foto do celular, 
ao mesmo tempo em que todas as máquinas da Cielo já estão 
se adaptando para utilizar a nova forma de pagamento e em 
breve a solução também estará disponível para e-commerce. 
Esta iniciativa permite que o mesmo movimento de simplifi car 
o processo de compras ocorrido na China aconteça no Brasil. 
Isso porque que ambos os países apresentam semelhanças 
quanto a preferência do usuário pelo mobile, e a necessidade 
de adaptar as inovações do setor aos dispositivos que os con-
sumidores já possuem. 

O que se espera é que, impulsionado pelo uso do QR Code 
e o investimento em novas tecnologias, o e-commerce brasi-
leiro continue a caminhar em passos largos para o ápice do 
seu crescimento, criando novas possibilidades de negócios e 
mais comodidade para o consumidor, deixando a experiência 
de compras mais fl uída e aumentando a conversão de vendas. 
Embora esteja em constante expansão, certamente ainda temos 
muito a aprender com os chineses.

 (Fonte: Rogério Signorini é Diretor Geral da Braspag)

E-commerce: siga aquele chinês! 

Pedro Ivo Lages (*)

Seja qual for a fi nalidade 
do projeto iniciado pela 
sua empresa, para que ele 

obtenha sucesso e entregue o 
resultado esperado tanto para 
a sua equipe quanto para seus 
clientes, um planejamento 
cuidadoso e atento aos deta-
lhes se torna imprescindível. 
Planejamento este que, além 
do próprio gestor do departa-
mento de projetos, é também 
responsabilidade de toda a 
equipe envolvida. 

Enquanto o papel do gestor, além de gerenciar e aplicar os 
recursos disponíveis também se divide em criar um ambiente 
propício e positivo para que sua equipe trabalhe de forma enga-
jada, a equipe deve ser dividida de acordo com as habilidades e 
competências de cada membro para que as tarefas sejam exercidas 
com o máximo de precisão e de agilidade possível. 

Segundo uma pesquisa do Project Management Institute, o 
PMI: ao questionar 300 empresas de grande porte que atuam 
em campos diferenciados entre si, 76% delas apontou que a falta 
de uma comunicação efi ciente é a principal razão que leva seus 
projetos ao fracasso. 

As empresas, seus integrantes e suas respectivas capacidades 
não são o problema: eles só precisam ser reorganizados dentro de 
suas atividades internas. E esta reorganização é demasiadamente 
simples, embora de suma importância. Vamos então fazer um 
panorama de suas principais etapas.

Não atrase o cronograma 

Uma dica um pouco simplória, talvez? Não necessariamente. 
Frequentemente os projetos fracassam por conta da impossibi-
lidade de se entregar determinada parte até a data estabelecida 
e, muitas vezes isso ocorre porque os prazos estipulados não 
são condizentes com o volume de tarefas atribuídas uma equipe. 

Este fator também se relaciona diretamente com a falta de 
comunicação mencionada anteriormente: um gestor de projetos 
pode conhecer muito bem todas as etapas e demandas de seu 
departamento, mas nem sempre possui a expertise. Isto o faz 
atribuir um número grande demais de operações a um grupo 
pequeno de pessoas e assim, todo o projeto é comprometido. 

Gestão de atividades com o seu time

A comunicação é tarefa de todos os integrantes, sabemos, 
mas ainda assim, deve partir daquele que está na posição de 

5 falhas que você deve evitar 
na gestão de um projeto

Quais são os principais pontos de atenção na hora de se defi nir uma estratégia para um projeto 
corporativo de sucesso

liderança. Portanto, conhecer cada processo detalhadamente 
e realizar um trabalho cooperativo são etapas cruciais para 
que uma perspectiva realista da situação seja obtida e com 
isso, tudo seja entregue de acordo com a viabilidade de to-
dos os membros do departamento, como ilustramos acima. 
Supervisionar nem sempre é o bastante, é preciso perguntar, 
engajar e fomentar debates saudáveis sobre o desenvolvi-
mento do projeto. 

Gestão de atividades com o time do seu cliente

Da mesma forma que o seu time precisa estar alinhado para o 
trabalho de todos dialogue entre si, o mesmo princípio se aplica 
para o time do seu cliente, afi nal, o projeto não está apenas em 
suas mãos. Como um departamento especializado no assunto, 
você, como gestor, traz o know-how de um outsider para uma 
implementação externa, ou seja, todo um novo grupo de pessoas 
que não está sob o seu controle também precisa ser coordenado 
de acordo com o objetivo em comum. 

Isso exige uma conversa de gestor para gestor para que ele 
oriente o seu time. Compartilhe então prazos, recursos, infor-
mações internas referentes a infraestrutura, tudo que cabe ao 
time do seu cliente estar à par para que as suas atividades sejam 
planejadas e executadas em conformidade com a situação do seu 
setor de projetos. 

Status report

O Status Report nada mais é do que um relatório que deve 
ser preenchido periodicamente por todos os envolvidos no 
projeto para o monitoramento do gerente do setor. Questões 
como o que já foi entregue, prazos cumpridos, pontos de aten-
ção, problemas encontrados e problemas resolvidos devem ser 
relatados neste documento de forma simples e objetiva para 
que o gestor faça um acompanhamento constante de todas 
as atividades. 

Gestão de expectativas

Talvez a etapa mais essencial de todas, a gestão de expectati-
vas é atitude que ditará o sucesso de todo o seu projeto, pois irá 
manejar tanto a performance do seu time quanto a perspectiva 
do seu cliente. Prometer algo que não é viável, seja em termos 
fi nanceiros, por conta de disponibilidade ou até mesmo leque de 
habilidades de uma equipe, simplesmente é fora de cogitação. 

Finalmente, defi nidos estes passos, entendemos um pouco 
mais a fundo quais são os fatores que ditam qual o rumo que um 
projeto tomará, por mais positivo que o seu potencial de sucesso 
seja. Nem sempre são as características de nosso aparato técnico 
ou as competências de nosso staff que irão defi nir isso, e sim, 
como gerenciamos tempo, recursos e como nos comunicamos 
com todos que estão envolvidos, tanto nosso cliente quanto 
nosso próprio time. 

(*) É especialista na área fi scal e contábil, Sócio Fundador
e Diretor de Serviços e Projetos na EZ4.


